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μαστροπεία, σε δικογραφία που σχηματίστη-
κε από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήμα-
τος της ΓΑΔΑ». Ο σωματοφύλακας κατονομά-
στηκε από τον Κορφιάτη στη μήνυση που κα-
τέθεσε τον Δεκέμβριο του 2020 και ως ο εκτε-
λεστής της δολοφονικής επίθεσης εις βάρος 
του ιδίου και της συζύγου του τον Ιούνιο του 
2020, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της 
γυναίκας του  και τον βαρύ τραυματισμό του 
ιδίου. «Ο Α.Π. είναι ο εκτελεστής της δολοφο-
νικής επίθεσης εις βάρος μας. Εργάζεται στον 
εφοπλιστή (τον κατονομάζει) ως μέλος του προ-
σωπικού ασφαλείας του και όλα τα μέσα με-
ταφοράς των δραστών τα οποία χρησιμοποι-
ήθηκαν, ήτοι το αυτοκίνητο και το φουσκωτό 
σκάφος, είναι ιδιοκτησίας του προαναφερθέ-
ντος εφοπλιστή…».

Στην παραπάνω μήνυση ο επιχειρηματί-
ας στρεφόταν κατά συνολικά 8 ατόμων. Ολοι 
σήμερα είναι κατηγορούμενοι για τη δολοφο-
νία του. Σε αυτούς έχει προστεθεί και ο εφο-
πλιστής που δεν τον είχε μηνύσει τότε και τώ-
ρα καταζητείται με ένταλμα, καθώς φέρεται 
να έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Για αυτόν εί-
χε πει: «Ο εφοπλιστής είναι ο εργοδότης του 
Α.Π., ο οποίος είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας 
του τα τελευταία 10 χρόνια. Από το έτος 2017 
το θωρακισμένο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, 
μάρκας Μercedes G, χρησιμοποιήθηκε από 
τον Α.Π. κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των δι-
καστηρίων που ήμουν μάρτυρας υπερασπίσε-
ως του κατηγορουμένου, για την υπόθεση δο-
λοφονίας του αδελφού τους…».

κουργιοδικείο Πατρών, προσέφερε 20.000 ευ-
ρώ προκαταβολή στους αδελφούς και τον σω-
ματοφύλακα (τον κατονομάζει) του μεγαλοε-
φοπλιστή (τον κατονομάζει), ώστε εγώ να μη 
φτάσω ζωντανός στο δικαστήριο στις 8 Νοεμ-
βρίου του 2018…». 

Τρεις ενέδρες
Επιπλέον είχε μιλήσει συγκεκριμένα και για 
τρεις ακόμη φορές που θεωρούσε ότι είχε γί-
νει στόχος των εν λόγω προσώπων, στην Καλ-
λιθέα, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και στο 
λιμάνι της Κυλλήνης. 

«Στις 29 Νοεμβρίου 2017, έχω λάβει μια 
έγκυρη πληροφορία ότι ο έγκλειστος στις φυ-
λακές ονόματι ... είχε δώσει στους αδελφούς τη 
διεύθυνσή μου στην οδό Σκρα στην Καλλιθέα. 
Σε ανύποπτο χρόνο αναγκάζομαι να μεταβώ 
στην Αθήνα για δουλειές. Καθώς πλησιάζω με 
το αυτοκίνητό μου την οδό Σκρα, αντιλήφθη-
κα τον ... να παρακολουθεί την οικία μου μέ-
σα από Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας Mini Cooper 
με αριθμό κυκλοφορίας [...]. Παράλληλα, γεί-
τονές μου με ενημέρωσαν ότι παρακολουθού-
σε προ ημερών και την άλλη οικία μου στο Μο-
σχάτο Αθηνών, η οποία βρίσκεται επί της οδού 
Ιθάκης. Αργότερα από ‘‘κύκλους’’ έμαθα ότι ο 
... είχε επαναλάβει πολλές φορές βρίζοντάς με 
ότι “είναι τυχερός, τη γλίτωσε”. Στις 13 Ιανου-
αρίου του 2018 πήγα στο Μαϊάμι για να παρα-
κολουθήσω την έκθεση σκαφών που πραγμα-
τοποιείται εκεί κάθε χρόνο μαζί με άλλους πέ-
ντε συνταξιδιώτες μου. Είχαμε κλείσει εισιτή-
ρια μετ’ επιστροφής, αλλά οι “ανυποψίαστοι” 
φίλοι μου έδιναν πληροφορίες για το ταξίδι 
μέσω Facebook και έτσι οι αδελφοί ανά πάσα 
στιγμή γνώριζαν τα πάντα. Ηταν τότε που ορ-
γάνωσαν άλλη μία απόπειρα ανθρωποκτονίας 
εναντίον μου με μισθωμένο εκτελεστή τον σω-

ματοφύλακα του εφοπλιστή. Στις 20 Ιανουαρί-
ου του 2018 και στις 11:00 το βράδυ φθάσαμε 
αεροπορικώς στα Σπάτα. Εγώ και πάλι ήμουν 
υποψιασμένος, γιατί πάρα πολύς κόσμος ήξε-
ρε για το ταξίδι αυτό και θα μπορούσε να γί-
νει πολύ καλή προετοιμασία ενός εγκλήματος, 
καθώς 40 χλμ. χωρίζουν από το αεροδρόμιο 
‘‘Ελευθέριος Βενιζέλος’’ μέχρι την Αθήνα, γε-
γονός που αυξάνει την πιθανότητα επίθεσης 
εναντίον μου. Κάποιες κινήσεις που έβλεπα 
στο αεροδρόμιο δεν μου άρεσαν, καθώς έξω 
από τον χώρο των αφίξεων ήταν ένα Ι.Χ. μάρ-

κας Hyundai, με τέσσερις άνδρες να περιμέ-
νουν λίγα μέτρα μακριά και να με κοιτούν πε-
ρίεργα σαν κάποιος να ήθελε να με αναγνω-
ρίσει. Τότε πήρα την απόφαση να καλέσω με-
γάλο όχημα μεταφοράς επίσημων προσώπων 
και να μη χρησιμοποιήσω ταξί».

Στην αναφορά του 2018, ο Διονύσης Κορ-
φιάτης για πρώτη φορά έβαλε στο «κάδρο» 
αυτών που τον κυνηγούσαν τον σωματοφύ-
λακα του εφοπλιστή. Οπως είχε πει τότε: «Πε-
ρί τα τέλη του μηνός Νοεμβρίου 2018 λαμβά-
νω μία πληροφορία από φίλο των αδελφών, με 
τον οποίο έκαναν μαζί εμπόριο ναρκωτικών, 
ότι μου έχουν στήσει ενέδρα θανάτου έξω από 
το λιμάνι της Κυλλήνης, με σκοπό να με χτυπή-
σουν μόλις κατέβω από το πλοίο, στην πρώτη 
στροφή μετά το λιμάνι της Κυλλήνης σε μονό-
δρομο αναγκαστικής κυκλοφορίας, φράσσο-
ντάς μου τον δρόμο με όχημα-προπομπό και 
γαζώνοντάς με χρησιμοποιώντας όπλο Καλά-
σνικοφ. Τότε ήταν που αποφάσισα να πραγμα-
τοποιώ όλα τα ταξίδια προς την Αθήνα με θω-
ρακισμένο αυτοκίνητο που έσπευσα να αγο-
ράσω αυθημερόν (Ι.Χ. BMW 750). Και αυτό 
γιατί έμαθα επιπλέον ότι ο ένας αδελφός ο ... 
είχε επανασυνδεθεί με έναν εγκληματία που 
ονομάζεται ...  και ζει στην Αθήνα και συστή-
νεται στους μπράβους της πρωτεύουσας ως 
σωματοφύλακας, αλλά και επαγγελματίας δο-
λοφόνος. Οι αδερφοί ... είχαν προφυλακιστεί 
με αυτόν στις 7/7/2011, αφού είχαν συστή-
σει εγκληματική οργάνωση κατηγορούμενοι 
για ναρκωτικά, τοκογλυφία, εκβιασμούς και 

Τη γυναίκα που είχε γίνει η «σκιά» του Διονύση κορφιάτη αλ-
λά και τον γόνο της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών αναζητεί 
πλέον η ασφάλεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί το παζλ των 
συλλήψεων για την υπόθεση δολοφονίας της 37χρονης Χριστί-
νας κλουτσινιώτη, συζύγου του Ζακυνθινού επιχειρηματία, ο 
οποίος επίσης έπεσε νεκρός έπειτα από «συμβόλαιο θανάτου» 
στο κέντρο του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε αναλάβει, για λογα-
ριασμό των φυσικών αυτουργών της δολοφονίας του κορφιά-
τη και της συζύγου του, τη στενή παρακολούθησή τους, προ-
κειμένου οι εκτελεστές να έχουν ανά πάσα στιγμή ενημέρωση 
πού βρίσκονται τα θύματά τους. Μάλιστα, την ημέρα της δο-
λοφονίας της 37χρονης και του σοβαρού τραυματισμού του 
συζύγου της, η 27χρονη γυναίκα ήταν ο άνθρωπος που μέσω 
κινητού ενημέρωσε τους δράστες για την κίνηση του ζευγα-
ριού στην περιοχή Λιθακιά, όπου τελικά διεπράχθη η δολοφο-
νία. η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία πλέον είναι καταζητού-
μενη, συνδέεται στενά με τον έναν εκ των φυσικών δραστών 
της δολοφονίας και για τον λόγο αυτό δέχθηκε να παίξει -και 

μάλιστα με…επιτυχία- τον ρόλο του τσιλιαδόρου σε μια στυ-
γνή δολοφονία.

Οσον αφορά τον γόνο γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, η 
εμπλοκή του στην υπόθεση θεωρείται από τις αρχές περιφερει-
ακή, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν πως γνώριζε ότι το σκά-
φος του θα χρησιμοποιηθεί, προκειμένου οι δύο εκτελεστές να 
μεταβούν αθέατοι στη Ζάκυνθο, όπως αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά στη δικογραφία. από την πρώτη στιγμή που εκδόθηκαν 
τα εντάλματα σύλληψης, οι αστυνομικοί έσπευσαν να αναζητή-
σουν τον γνωστό επιχειρηματία στο σπίτι του στο Ψυχικό, αλ-
λά και στη βίλα που διατηρεί στα νότια προάστια της αττικής, 
χωρίς τελικά να εντοπιστεί.

Μάλιστα, είναι δυνατόν να εκδοθεί εις βάρος του διεθνές ένταλ-
μα σύλληψης, καθώς εκτιμάται πως έχει καταφύγει είτε στο Μο-
νακό είτε στη Βρετανία, όπου επίσης έχει ιδιόκτητες κατοικίες.

αξίζει να σημειωθεί πως ο Διονύσης κορφιάτης είχε κατηγορη-
θεί για τη δολοφονία μιας εκ των μεγαλύτερων μαστροπών των 
αθηνών στο γαλάτσι, πλην όμως είχε αθωωθεί στα δικαστήρια.
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